PROPOSTA DE PREÇOS
A PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUA/CE.
PREGÃO PRESENCIAL N.°: 12.06.01/2018
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO
DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS
MUNICIPAIS DE TIANGUÁ - CE.

Senhora Pregoeira,
Tendo examinado o Editai de Pregão presencial supracitado, apresentamos a presente proposta para
prestação dos serviços mencionados no objeto acima, conforme especificações do Termo de Referencia
i do Edital citado, de acordo com o abaixo especificado, pelo valor total de R$ 6.644.556,00 (seis
, seiscentos e quarenta e quatro mil, quinhentos e cinquenta e seis reais), conforme planilha
de preços a baixo:
ITEM
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ESPECIFICAÇÃO DETALHADA
Locação mensal de veículo tipo
SUV, movido à diesel, 5 portas de
no mínimo 7 lugares, potência
mfnima do motor de 76 cv 2.6,traçâo
4x4 ,ar-condicionado, câmbio manual
ou automático, direcão hidráulica,
com carroceria fechada, sem limite
de quilometragem, combustível por
conta da contratante, manutenção.
peças e condutor por conta da
contratada com disposição de 24
horas, modelo a pari» de 2018.
Locação mensal de veículo tipo
caminhonete, cabine dupla, 04
portas, movido à diesel, 05
ocupantes, potência mínima do
motor de 76 cv 2.6,tração 4x4,arcondicionado, câmbio manual,
direcão hidráulica, com carroceria
aberta ou fechada, sem limite de
quilometragem, combustível por
conta da contratante, manutenção.
peças e condutor por conta da
contratada, com disposição de 24
horas, modelo a partir 2010.
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R$8.330,00

oito mil,
trezentos e
trinta reais

R$7.879,00

sete mil,
oitocentos e
setenta e
nove reais
/

TOTAL
EXTENSO

R$99.960,00

noventa e
nove mil,
novecentos e
sessenta
reais

R$1.512. 763,00

um milhão
quinhentos e
doze mil,
setecentos e
sessenta e
fiítfi
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Locação mensal de veiculo tipo
caminhonete, cabine dupla, 04
portas, movido à diesel.05
ocupantes, potência mínima do
motor de 76 cv 2.6,tração 4x4, arcondickmado. câmbio manual,
direção hidráulica, com carrocería
aberta equipado com giroflex tipo
asa com luz de led da cor vermelha
e sirene, sem limite de
quilometragem, combustível por
conta da contratante, manutenção.
peças e condutor por conta da
contratada com disposição de 24
horas, modelo a partir 2010.
Locação mensal de veiculo tipo
passeio, movido à gasolina, áicool,
com ar-condicionado
bíocombustívet, 05 ocupantes, sem
limite de quilometragem,
combustível por conta da
contratante, manutenção, peças e
condutor por conta da contratada
com disposição de 24 horas, modelo
mínimo ano 2011.
Locação mensal de veículo tipo pickup, potência do motor de no mínimo
1,0, movido à gasolina, álcool.
biocombustivel, cabine simples para
02 ocupantes, adaptado para
transporte funerário sem limite de
quilometragem, combustível por
conta da contratante, manutenção,
pecas e condutor por conta da
contratada com disposição de 24
horas, modelo mínimo ano 201 1 .
Locação mensal de veiculo tipo
motocicleta, movida à gasolina.
biocombustivel, capacidade para
condutor e passageiro, potência do
motor de no mínimo 125 cc, sem
limites de quilometragem.
combustível e condutor por conta da
contratante, manutenção, peças por
conta da contratada com disposição
24 horas modelo a partir 201 5.
Locação mensal de veiculo tipo
motocicleta, movida à gasolina.
biocombustfvel, capacidade para
condutor e passageiro, potência do
motor de no mínimo 160 cc, sem
limites de quilometragem,
combustível e condutor por conta da
contratante, manutenção, peças por
conta da contratada com disposição
24 horas modelo a partir 201 5.
Locação mensal de veículo tipo
MíniVan com motor mínimo! .8, flex.
ar-condicionado, com 07 (sete)
assentos, sem limites de
quilometragem, combustível por
conta da contratante, manutenção.
peças e condutor por conta da
contratada com disposição 24 horas,
modelo a partir de 2010.
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R$8.575.00

oito mil,
quinhentos e
setenta e
cinco reais

R$3785,00

3862,5

R$4.079,00

quatro mil e
setenta e
nove reais

R$1.267,00

mil duzentos
e sessenta e

R$205.800,00

duzentos e
cinco mil e
oitocentos
reais

R$1 .362.600,00

um milhão,
trezentos e
sessenta e
dois rnit e
seiscentos
reais

R$48.948,00

quarenta e
orto mil.
novecentos e
quarenta e
oito reais

R$167.244,00

cento e
sessenta e
sete mil.
duzentos e
quarenta e
quatro reais
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R$47,952,00
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quarenta e
sete mil,
novecentos e
cinquenta e
dois reais
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quatro mil,
seiscentos e
quatorze reais

R$55.368.00

cinquenta e
cinco mil.
trezentos e
sessenta e
oito reais

íl
F

4T

Nova Construções. Incorporações e locações EIRELI - ME
Rua António Gonçalves Rosa, 244
Universidade
Nova Ruisos-CE
CEP: 62.200-000
(88) 99859-7005
CHPJ: 03.565.704/0001-08

Locação mensal de veiculo tipo
MinrVan com 09 (nove) assentos, arcondicionado, sem limites de
quilometragem, combustível por
9
conta da contratante, manutenção,
pecas e condutor por conta da
contratada com disposição 24 horas.
modelo a partir de 2008.
Locação mensal de veiculo tipo Van
com capacidade mínima de
passageiros 16 lugares, arcondtcionado, a dieset de no mínimo
03 portas, sem limites de
10
quilometragem, combustível por
conta da contratante, manutenção.
pecas e condutor por conta da
contratada com disposição 24 horas,
modelo a partir 2008.
Locação mensal de veiculo tipo
caminhão baú, cabine simples,
movido a dieset, capacidade para 3
| pessoas, capacidade de carga de
até S.OOOkg, sem limites de
quilometragem, combustível por
conta da contratante, manutenção,
peças e condutor por conta da
contratada, com disposição 24
horas, modelo a partir 2003.
Locação mensal de veículo tipo
caminhão baú, cabine simples.
movido a diesel, capacidade para 3
pessoas, capacidade de carga de
até 4.000kg, sem limites de
12
quilometragem, combustível por
conta da contratante, manutenção.
peças e condutor por conta da
contratada, com disposição 24
horas, modelo a partir de 2003
Locação mensal de veiculo tipo
ônibus Rodoviário, movido a diesel.
com ar condicionado, poltrona
reclináveis com estofado.
capacidade mínima para 42
,3
pessoas, sem limites de
quilometragem, com combustível por
conta da contratante com
manutenção, peças e motorista por
conta da contratada, com disposição
de 24 horas, modelo a partir 2010.
Locação mensal de veiculo tipo
Micro ônibus com capacidade
mínima de passageiros 31 lugares.
ar-condicionado, a diesel de no
mínimo 03 portas, sem limites de
14
quilometragem, combustível por
conta da contratante, manutenção,
peças e condutor por conta da
contratada com disposição 24 horas,
modelo a partir 2008.
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cento e vinte
mil, duzentos
e quarenta
reais

R$5.010,00

cinco mil e
dez reais

R$7.878,00

sete mit,
oitocentos e
setenta e oito
reais

R$190.896,00

cento e
noventa mil
oitocentos e
noventa e
seis reais

R$88.092,00

oitenta e oito
mB e noventa
e
reais

R$568.368,00

quinhentos e
sessenta e
oito mil,
trezentos e
sessenta e
oito reais

R$125.820,00

cento e vinte
e cinco mil,
oitocentos e
vinte reais

R$120.240,00

oitocentos e
CHEVROLET
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9

VOLKSWAGEN

12

2

R$7.954,00

sete mil,
novecentos e
cinquenta e
quatro reais

VOLKSWAGEN

12

1

R$7.341,00

sete mil,
trezentos e
quarenta e
um reais

quinze mil,
setecentos e
oitenta e oito
reais

VOLKSWAGEN

12

3

R$1 5-788,00

VOLKSWAGEN

12

1

R$10.485,00

R$850.824,00
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Locação mensal de veiculo tipo
caminhão de médio porte, com
cabine simples, ã diesel, capacidade
de 03 pessoas, com carroceria
aberta, capacidade de carga de até
VOLKSWAGEN
4.000kg, sem limite de
quilometragem, combustível por
conta da contratante, manutenção,
peças e condutor por conta da
contratada com disposição de 24
horas, modelo a partir 2003
Locação mensal de veiculo tipo
caminhão - carro pipa, com
capacidade mínima de S.OOOIt,
capacidade de 03 pessoas, sem
limite de quilometragem,
ISFEL
combustível por conta da
contratante, manutenção, peças e
condutor por conta da contratada
com disposição de 24 horas, modelo
a partir 2003.
Locação mensal de veículo tipo
caminhão basculante simples,
tamanho de 6mtJ com eixo simples
na carroceria, ou seja, um eixo
frontal e outro traseiro, com
capacidade de até 6 toneladas, com
peso bruto máximo de 16 toneladas
FORD
e comprimento máximo de 14
metros, com cabine simptes, á diesel
e capacidade de 03 pessoas.
combustível por conta da
contratante, manutenção, peças e
condutor por conta da contratada.
modelo a partir 2003.
Locação mensal de veículo tipo
caminhão basculante pesado, com
eixo duplo na carroceria, ou seja,
dois eixos juntos, com capacidade
de 10 a 14 toneladas, com peso
bruto máximo de 23 toneladas e
comprimento máximo de 1 4 metros,
FORD
com cabine simples, á diesel e
capacidade de 03 pessoas,
combustível por conta da
contratante, manutenção, pecas e
condutor por conta da contratada,
modelo a partir 2003.
Locaçâo mensal de veiculo tipo Van
com capacidade mínima de
passageiros 1 9 lugares, arcondicionado, a diesel de no mínimo
03 portas, sem limites de
FORD
quilometragem, combustível por
conta da contratante, manutenção,
peças e condutor por conta da
contratada com disposição 24 horas,
modelo a partir 2015
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oitenta reais

R$84.960,00

oitenta e
quatro mil.
novecentos e
sessenta
reais

R$195.840,00

cento e
noventa e
cinco mil,
oitocentos e
quarenta
reais

R$294.552,00

duzentos e
noventa e
quatro mil,
quinhentos e
cinquenta e
dois reais

R$8.160,00

oito mil, cento
e sessenta
reais

R$8.182,00

oito mil. cento
e oitenta e
dois reais

3

R$9.824,00

nove mil,
oitocentos e
vinte e quatro
reais

1

y/ nove mil,
/seiscentos e
R$9.644,0d\ /
R$115.728,00
quarenta e
quatro reais^
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R$353.664,00

cinquenta e
três mil,
seiscentos e
sessenta e
quatro reais

cento e
quinze míl,
setecentos e
vinte e oito
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veiculo tipo furgão, adaptado em
ambulância tipo UTI, veiculo na cor
branca, adesiva do, caracterizado
como ambulância, Motor
combustível Diesel Potência mínima
de 146cv, Direção hidráulica.
Conjunto sinalizador eletrõnico
acústicos visual, cintos de
segurança; Suporte para soro,
Instalação de rede de oxigénio com
cilindro de 16 litros , régua tripla
completa com : válvula, manómetro
em local fácil visualização (aahmentacão do respirador
bfluxometro e umkíificador de
oxigénio, aspirador tipo Venturi) ;
f/uxometro, umidificador com
mascara e chicote para oxigenação;
aspirador tipo Venturi com frasco;
ponto de O2 na lateral direita para a
segunda vitima, ar condicionado,
sem limites de quilometragem.
combustível por conta da
contratante, manutenção, peças e
condutor por conta da contratada
com disposição 24 horas, modelo a
partir 201 7.
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FORD

12

1

R$12.911,00

doze mil,
novecentos e
onze reais

VALOR TOTAL

cento e
cinquenta e
quatro mif,
novecentos e
trinta e dois
reais

R$6.644.556,00

seis milhões, seiscentos e quarenta e quatro mil, quinhentos e cinquenta e seis reais

Outrossim, declaramos que:
a) estamos apresentando propostas para os seguintes Itens: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20.
b) nos preços oferecidos escritos ou ofertados verbalmente estão inclusos todas as despesas para a fiel prestação
dos Serviços.
Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias, contados^ partir desta
data.
Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.
RAZÃO SOCIAL: NOVA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES E1RELIENDEREÇO: Rua António Gonçalves Rosa, n° 244, Universidade, Nova Russas-CE
CNPJ N°: 03.565.704/0001-08
: (88) 9 99245242
-M Al L: novaservicos.contato@hotmaii.com
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS
O Licitante declara que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos, demais despesas que
possam incidir sobre fornecimento Licitado, inclusive a margem de lucro.
Nova Russas - CEARÁ, 19 de dezembro de 2018.

X

-O/f

LUIZ FEUX DE ARAÚJO
Representante Legal
CPFn° 005.824.717-37

^

Nova Conitiucoes, Incorporações e lotações ElfiELI - ME
Rua António Gonçalves Roto, 244
Universidade
Novo Russas-CE
CEP: 62.200-000
(B8) 99859-7005
CNPJt 03.545.704/0001 -08

